Hluthafakerfi

- með tengingu við fjárhagsbókhald
viðskiptalausnir

Einfalt að halda utan
um hluthafaskrár og
greiða út arð.
Kerfið í hnotskurn
• Samanburður á stöðu frá
Nasdaq og Dynamics NAV.
• Umhald hreyfinga á hlutum.
• Útreikningur arðs og
jöfnunarhluta.
• Arðgreiðslur bókast í fjárhag.
• Greining lykilupplýsinga
hluthafa og eignarhluta.
• Fjölbreytt greining gagna.
• Viðhald á innherjaskrá og
upplýsingum um tengsl
innherja.
• Hægt er að prenta
hlutafjármiða og senda rafrænt
til skattstjóra.

Hluthafakerfi Wise gerir viðskiptavinum kleift haldið utan um
hluthafaskrá hlutafélaga með tengingu við Nasdaq verðbréfamiðstöð.
Hægt er að nálgast allar upplýsingar um hluthafa á einum stað s.s.
upplýsingar um hlutafjárstöðu, hreyfingar og innherjatengsl.

XML samskipti við Nasdaq
Kerfið sækir upplýsingar um nýja hluthafa, þjóðskrárbreytingar og
hlutafjárhreyfingar frá Nasdaq með XML samskiptum.

Arðgreiðslur
Hægt er að senda upplýsingar um arðgreiðslur til Nasdaq sem sér um
að greiða til þeirra sem eiga VS-reikning. Upplýsingar um þá sem ekki
hafa VS reikninga eru mótteknar og boðið upp á að greiða arð með
ávísun eða innlögn á bankareikning.

Góð yfirsýn
Með Hluthafakerfi Wise næst góð yfirsýn yfir stöðuna þar sem kostur
er á að greina lykilupplýsingar hluthafa og eignarhluta á einfaldan
hátt. Hægt er að lesa inn skrár frá Ríkisskattstjóra yfir aðila undanþegna fjármagnstekjuskatti og láta kerfið sjá um að meðhöndla
arðgreiðslur til þeirra.

Fjölbreytt greining upplýsinga
Kerfið býður upp á ýmsar skýrslur sem hægt er að prenta út s.s. hluthafalista, með og án stöðu, hlutfallsskiptingu, upplýsingar um arð,
stærstu hluthafa, innherjalista og fleira.

Handhæg prentun ýmissa gagna
Upplýsingar
Við tökum vel á móti
þér í Borgartúni 26 4.
hæð og Hafnarstræti
93-95, Akureyri.
Nánari upplýsingar veitir söludeild
Wise í síma: 545 3200 eða í
tölvupósti: sala@wise.is

Mögulegt er að prenta út ýmis gögn s.s. fundarboð, aðgöngumiða og
atkvæðaseðla, ásamt hlutafjármiðum sem einnig er hægt að senda
rafrænt til skattstjóra.

Tengingar við nýjustu tæknina
Með kerfinu nýtist það besta úr Dynamics NAV, ásamt því að tenging
er við Microsoft SQL gagnagrunn. Við bókun á greiðslu arðs eru
sameinaðar færslur inn í fjárhagsbókhaldið.
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